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AKTUÁLNÍ STAV
Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů byla spuštěna 1. ledna 2022.

Aktuálně bylo vloženo více než 4.665 právních předpisů či aktů, z toho je 4028 obecně
závazných vyhlášek a 637 nařízení.
Od 1. ledna 2022 povinnost vyhlašovat nové právní předpisy a zveřejňovat vybrané
dokumenty.
Do 31. prosince 2024 povinnost vložit stávající (platné) právní předpisy. Právní
předpisy, jež nebudou vloženy, pozbývají platnosti.
Dne 23. února byl na poradě se zástupci dozorových orgánů nabídnut modul dozoru.
Do dnešního dne o tento modul projevilo zájem 5 krajských úřadů. Již probíhá jejich
implementace v rámci modulu dozoru. Mezi již nyní zapojené kraje patří Kraj
Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj a Královehradecký kraj.
K dnešnímu dni informační systém registruje stovky aktivních odběratelů notifikací.
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PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ
 Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních
a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů“);

samosprávných

celků

 upravuje zřízení Sbírky právních předpisů jako informačního systému VS, roli MV jakožto správce Sbírky právních předpisů,
vlastní pravidla publikace právních předpisů ÚSC a některých SÚ, problematiku zveřejňování některých dalších aktů ve Sbírce
právních předpisů a přechodná ustanovení.

 Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen
„změnový zákon“).
 změnovým zákonem jsou novelizovány zejména tyto zákony:
 zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m Praze, krizový zákon, zákon o hazardních hrách, zákon
o dani z nemovitých věcí, zákon o oceňování majetku, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně veřejného
zdraví, zákon o rostlinolékařské péči, veterinární zákon, zákon o základních registrech a další.

Ve Sbírce zákonů vyhlášeny 3. února 2021.
Účinnosti nabývají k 1. lednu 2022 = datum spuštění Sbírky právních předpisů.

CO JE A NENÍ SBÍRKA
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ?
 Sbírka právních předpisů = informační systém veřejné správy sloužící k publikaci právních předpisů ÚSC a
neústředních správních úřadů a zveřejňování dalších zákonem stanovených aktů.
 Je každému bezplatně a neomezeně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 Správcem Sbírky právních předpisů je Ministerstvo vnitra (plní v zásadě ryze technické úkoly).
 Sbírka právních předpisů není nástrojem k omezování samosprávy obcí a krajů v oblasti jejich
normotvorby
→ K vyhlášení právního předpisu dochází automatizovaně pouhým zasláním do Sbírky právních předpisů (právní předpisy nejsou
podrobeny „předběžné kontrole“ a jejich vyhlášení není „pozdržováno“ – vyhlášení je okamžité).
→ Ministerstvo vnitra nemůže zasahovat do obsahu vyhlašovaných právních předpisů ani jejich vyhlášení bránit.

→ Nezákonnosti v právních předpisech jsou řešeny standardními dozorovými postupy příslušných dozorových orgánů.
→ V případě výpadku či nefunkčnosti informačního systému Sbírky právních předpisů vyhlašují ÚSC a správní úřady své právní
předpisy náhradním způsobem – zveřejněním na své úřední desce.

VYHLAŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
OD 1. 1. 2022 VYHLAŠOVÁNÍ VE SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Vyhlášení právního předpisu je podmínkou jeho platnosti = právní předpis se stává součástí právního řádu ČR.
Právní předpisy obcí se vyhlašují zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.

Zveřejnění provádí ÚSC nebo správní úřad, který právní předpis vydal, a to zasláním jeho textu v otevřeném a strojově
čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem Sbírky
právních předpisů pro tento účel. Není-li možné zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve strojově čitelném formátu,
zveřejní se právní předpis pouze v otevřeném formátu.

ZVEŘEJNĚNÍ STAVAJÍCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
 Aby bylo možno naplnit hlavní cíl zřízení Sbírky právních předpisů, tedy vytvoření ucelené databáze všech platných a
účinných právních předpisů ÚSC a některých neústředních správních úřadů je nezbytné, aby ve Sbírce právních předpisů
byly zveřejněny i jejich platné a účinné právní předpisy vydané před 1. 1. 2022.
 ÚSC a správní úřady mají během tří let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce právních předpisů (tj. nejpozději do 31. 12.
2024) povinnost zveřejnit v ní všechny své vydané a doposud platné a účinné právní předpisy spolu s jejich metadaty.

 Právní předpisy, které nebudou během uvedené tříleté lhůty ve Sbírce právních předpisů zveřejněny, pozbydou jejím
uplynutím platnosti (tj. k 1. 1. 2025 přestanou být součástí právního řádu).

CO SE VE SBÍRCE
VYHLAŠUJE
VYHLAŠUJÍ SE:

1. Právní předpisy územních samosprávných celků
 Obecně

závazné vyhlášky obcí (vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti)
 Nařízení obce (vydává rada obce v přenesené působnosti)
 Obecně závazné vyhlášky krajů (vydává zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti)
 Nařízení kraje (vydává rada kraje v přenesené působnosti)

2. Právní předpisy vydávané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis
 Např. nařízení krajských hygienických stanic, nařízení Státní veterinární správy,
nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny

CO SE VE SBÍRCE
ZVEŘEJŇUJE
ZVEŘEJŇUJÍ SE:
1.

Zákonem určené akty související s výkonem dozoru nad právními předpisy ÚSC
‒ rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC celku nebo právního předpisu správního
úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení
‒ rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního
správního úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC,
‒ rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC
‒ rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního
správního úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC
‒ sdělení Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního
úřadu o pozbytí platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC

2.

Akty doposud zveřejňované ve Věstnících právních předpisů krajů
‒
‒
‒
‒

sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen
rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona
smlouva, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné
usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o
navržené otázce nelze krajské referendum konat

KOMPLEXNÍ POHLED

VNĚJŠÍ POHLED NA
SYSTÉM SBÍRKY

Road mapa IS Sbírky

Děkujeme za pozornost.

